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1. TRUMPA BENDROVĖS ISTORIJA

 

Senasis turgus yra pati seniausia Klaipėdos turgavietė. Ji atsirado dar 18

miesto prekyvietė ir iki Antrojo pasaulinio karo buvo vadinta Friedricho turgumi. Aplink turgavietę, 

aplinkiniuose kvartaluose ir gatvelėse kūrėsi parduotuvėlės, dirbtuvės, amatininkai, karčemos, gyveno 

įvairių tautybių žmonės. Turgus visada buvo miesto širdis ir pagrindinis traukos objektas.

1990 metais Klaipėdos miesto savivaldybė įsteigė valstybinę prekybinę įmonę "Aura", kuriai priklausė visos 

tuo metu Klaipėdos mieste veikusios turgavietės. 1993 metais reorganizavu

miesto savivaldybė įsteigė dvi atskiras įmones „Senasis turgus“ ir SĮ „Naujasis turgus“. Po dvidešimties metų 

SĮ „Senasis turgus“ - 2013 m. reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę „Senasis turgus“. 

2. DABARTINĖ TURGAVIETĖS SITUACIJ

2.1. Bendra informacija 

UAB „Senasis turgus“ (toliau - bendrovė)
Bendrovės registracijos adresas: Turgaus a. 5, Klaipėda. Bendrovės įstatinis kapitalas 1
Įstatinis kapitalas padalintas į 5972000 akcijų, kurių vienos nominali vertė 0,29 Eur.

2.2. Vykdoma veikla 

Bendrovės pagrindinė veikla — vidaus ir lauko sąlygomis prekybinių
veikla orientuota į paslaugų teikimą
turi pastovių klientų, kurių dalis bendroje klientų
visus reikalingus išteklius (personalo, įrangos) tolimesniam 
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TRUMPA BENDROVĖS ISTORIJA 

Senasis turgus yra pati seniausia Klaipėdos turgavietė. Ji atsirado dar 18 amžiaus pradžioje, kaip Friedricho 

miesto prekyvietė ir iki Antrojo pasaulinio karo buvo vadinta Friedricho turgumi. Aplink turgavietę, 

aplinkiniuose kvartaluose ir gatvelėse kūrėsi parduotuvėlės, dirbtuvės, amatininkai, karčemos, gyveno 

žmonės. Turgus visada buvo miesto širdis ir pagrindinis traukos objektas.

1990 metais Klaipėdos miesto savivaldybė įsteigė valstybinę prekybinę įmonę "Aura", kuriai priklausė visos 

tuo metu Klaipėdos mieste veikusios turgavietės. 1993 metais reorganizavus įmonę „Aura“, Klaipėdos 

miesto savivaldybė įsteigė dvi atskiras įmones „Senasis turgus“ ir SĮ „Naujasis turgus“. Po dvidešimties metų 

2013 m. reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę „Senasis turgus“. 

DABARTINĖ TURGAVIETĖS SITUACIJA 

bendrovė) 100 procentų akcijų paketą valdo Klaipėdos miesto savivaldybė.
s registracijos adresas: Turgaus a. 5, Klaipėda. Bendrovės įstatinis kapitalas 1

padalintas į 5972000 akcijų, kurių vienos nominali vertė 0,29 Eur.  

vidaus ir lauko sąlygomis prekybinių plotų bei patalpų
veikla orientuota į paslaugų teikimą Klaipėdos regiono fiziniams ir juridiniams asmenims. 

entų, kurių dalis bendroje klientų struktūroje sudaro apie 45 procentus
visus reikalingus išteklius (personalo, įrangos) tolimesniam bendrovės veiklos augimui.
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amžiaus pradžioje, kaip Friedricho 

miesto prekyvietė ir iki Antrojo pasaulinio karo buvo vadinta Friedricho turgumi. Aplink turgavietę, 

aplinkiniuose kvartaluose ir gatvelėse kūrėsi parduotuvėlės, dirbtuvės, amatininkai, karčemos, gyveno 

žmonės. Turgus visada buvo miesto širdis ir pagrindinis traukos objektas. 

 

1990 metais Klaipėdos miesto savivaldybė įsteigė valstybinę prekybinę įmonę "Aura", kuriai priklausė visos 

s įmonę „Aura“, Klaipėdos 

miesto savivaldybė įsteigė dvi atskiras įmones „Senasis turgus“ ir SĮ „Naujasis turgus“. Po dvidešimties metų 

2013 m. reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę „Senasis turgus“.  

valdo Klaipėdos miesto savivaldybė. 
s registracijos adresas: Turgaus a. 5, Klaipėda. Bendrovės įstatinis kapitalas 1 731 880 eurų. 

 

bei patalpų nuoma. Bendrovės 
idiniams asmenims. Bendrovė 

apie 45 procentus. Bendrovė turi 
s veiklos augimui.  
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2.3. 2020 metų veiklos apžvalga

UAB „Senasis turgus“ 2020 m. gavo 
komercines erdves: 

1. Turgavietę Klaipėdos senamiestyje adresu Turgaus aikštė 5;
2. Tris prekybos aikšteles prie Lėbartų kapinių adresu Lėbartų k., Dovilų sen., Klaipėdos 

rajonas. 
 

1) Klaipėdos senamiestyje turgavietę sudaro trys prekybinės zonos:

Pirma zona: Nuotrauka Nr. 1 „Halė“

Halės pastato visas plotas yra 1050 kv.m. iš kurių 850 kv.m. skirta prekybai, 100 kv.m naudojama 
administraciniais tikslais, o likęs 100 kv.m
paslaugai teikti.  

 

Antra zona: Nuotrauka Nr. 2 „Turgaus aikštė“
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eiklos apžvalga 

2020 m. gavo 170 tūkst., eurų pajamų. Bendrovė administruoja

Turgavietę Klaipėdos senamiestyje adresu Turgaus aikštė 5; 
Tris prekybos aikšteles prie Lėbartų kapinių adresu Lėbartų k., Dovilų sen., Klaipėdos 

Klaipėdos senamiestyje turgavietę sudaro trys prekybinės zonos: 

Nuotrauka Nr. 1 „Halė“ 

 

 

 

 

 

 

 

Halės pastato visas plotas yra 1050 kv.m. iš kurių 850 kv.m. skirta prekybai, 100 kv.m naudojama 
100 kv.m. dėl prastos būklės naudojamas tik prekių per naktį palaikymo 

Nuotrauka Nr. 2 „Turgaus aikštė“ 
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administruoja dvi 

Tris prekybos aikšteles prie Lėbartų kapinių adresu Lėbartų k., Dovilų sen., Klaipėdos 

Halės pastato visas plotas yra 1050 kv.m. iš kurių 850 kv.m. skirta prekybai, 100 kv.m naudojama 
tik prekių per naktį palaikymo 
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Turgaus aikštėje  prekiauja ūkininkai ir kiti su verslo liudijimais dirbantys prekybininkai. Turgaus 
aikštės prekybai skirtame plote suformuotos 25 prekybai skirtos vietos, kur pagrindinė prekyba 
vyksta iš automobilių.  

 

Trečia zona: Nuotrauka Nr. 3 „Lauko

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lauko prekybos stoginės“ sudaro šalia halės esančios dešimt lauko prekybos stoginių, kur vienu 
metu gali prekiauti iki 128 prekybininkų. Šalia stoginių yra 30 prekybos vietų prekiauti sodinukais ir 
kitais augalais. 

 

 

2) Prie Lėbartų kapinių bendrovės administruoja tris prekybai skirtas zonas, 

plotas yra 946 kv.m. Čia žmonės prekiauja gėlėmis, kapų puokštelėmis ir kapų žvakėmis:
 

1) Pirma prekybos zona –  211 kv.m;
2) Antra prekybos zona – 345 kv.m;
3) Trečia prekybos zona – 390 kv.m;
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Turgaus aikštėje  prekiauja ūkininkai ir kiti su verslo liudijimais dirbantys prekybininkai. Turgaus 
aikštės prekybai skirtame plote suformuotos 25 prekybai skirtos vietos, kur pagrindinė prekyba 

Nuotrauka Nr. 3 „Lauko prekybos stoginės“ 

sudaro šalia halės esančios dešimt lauko prekybos stoginių, kur vienu 
metu gali prekiauti iki 128 prekybininkų. Šalia stoginių yra 30 prekybos vietų prekiauti sodinukais ir 

bendrovės administruoja tris prekybai skirtas zonas, 

kv.m. Čia žmonės prekiauja gėlėmis, kapų puokštelėmis ir kapų žvakėmis:

211 kv.m; 
345 kv.m; 
390 kv.m; 
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Turgaus aikštėje  prekiauja ūkininkai ir kiti su verslo liudijimais dirbantys prekybininkai. Turgaus 
aikštės prekybai skirtame plote suformuotos 25 prekybai skirtos vietos, kur pagrindinė prekyba 

sudaro šalia halės esančios dešimt lauko prekybos stoginių, kur vienu 
metu gali prekiauti iki 128 prekybininkų. Šalia stoginių yra 30 prekybos vietų prekiauti sodinukais ir 

bendrovės administruoja tris prekybai skirtas zonas, kurių bendras 

kv.m. Čia žmonės prekiauja gėlėmis, kapų puokštelėmis ir kapų žvakėmis: 
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3. 2020 METŲ STRATEGINĖS VEIKLOS UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 

Bendrovės veiklos misija – tapti atvira prekybininkų ir pirkėjų bendruomene bei prisidėti prie 
Klaipėdos miesto ekonominio ir socialinio klestėjimo. 
trumpuoju laikotarpiu, todėl bendrovė
 
2020 – 2022 metams bendrovė nusistatė tris pagrindinius veiklos tikslus
bendrovės sėkmingo verslo, bet ir prie Klaipėdos miesto 
lūkesčių pasiekimo. 
 
Finansiniai rodikliai suformuoti pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
patvirtintas formas (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011
įsakymas Nr. AD1-2494 „Dėl pavyzdinio finansinio veiklos plano formos patvirtinimo“), siejami su 
strateginiais tikslais, šiems finansiniams tikslams ir uždaviniams įgyvendinti yra numatytos 
konkrečios priemonės ir įgyvendinimo rodikliai.
 
              1 lentelė. UAB „Senasis turgus“ 2020

Bendrovės strategijos tikslai

Pirmas strateginis tikslas –

prekybininkų skaičių turgavietėje

Antras strateginis tikslas –

prekybininkams ir/arba pirkėjams teikiamas 

paslaugas. 

trečias strateginis tikslas 

Klaipėdos miesto jaunimo verslumo 

skatinimo ir didinti turgavietės įsiliejimą į 

edukacinę, kultūrinę bei sveikatingumo veiklą 

mieste. 

 
 

3.1. UŽDAVINYS Nr. 1  - Modernizuoti pagrindinę turgavietės halę. 
2020 m. planuota pritraukti finansavimą parduodant dalį bendrovės akcijų (investuotojo paieška). 
 

2020 METŲ STRATEGINĖS VEIKLOS ATASKAITA 

Įm. kodas 140842929 │ PVM kodas LT408429219 │ Turgaus a. 5, Klaipėda, LT-91246, Lietuva
46 412 507, +370 686 51623 │ El.p info@senasisturgus.lt 

2020 METŲ STRATEGINĖS VEIKLOS UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS  

tapti atvira prekybininkų ir pirkėjų bendruomene bei prisidėti prie 
ekonominio ir socialinio klestėjimo. Bendrovė planuoja savo veiklą il

bendrovė parengė 2020-2022 metų strateginį veiklos planą

nusistatė tris pagrindinius veiklos tikslus, kurie
, bet ir prie Klaipėdos miesto savivaldybės, kaip pagrindinio akcininko, 

suformuoti pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
patvirtintas formas (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011

2494 „Dėl pavyzdinio finansinio veiklos plano formos patvirtinimo“), siejami su 
strateginiais tikslais, šiems finansiniams tikslams ir uždaviniams įgyvendinti yra numatytos 
konkrečios priemonės ir įgyvendinimo rodikliai. 

lentelė. UAB „Senasis turgus“ 2020-2022 metų strateginiai tikslai ir uždaviniai.

trategijos tikslai Bendrovės tikslų įgyvendinimo uždaviniai

– didinti 

prekybininkų skaičių turgavietėje; 

1 - Modernizuoti pagrindinę 

2 - Atnaujinti visą prekybai skirtą inventorių 

(baldai, svarstyklės, lentelės, šaldytuvai, 

vitrinos ...) 

3 – Prekybininkų prekiaujančių turgavietėje 

skaičių padidinti iki 186. 

– įdiegti naujas 

/arba pirkėjams teikiamas 

4 – sukurti naujų paslaugų.

trečias strateginis tikslas – prisidėti prie 

Klaipėdos miesto jaunimo verslumo 

skatinimo ir didinti turgavietės įsiliejimą į 

edukacinę, kultūrinę bei sveikatingumo veiklą 

5 – dalyvauti Klaipėdos jaunimo verslumo 

skatinimo projektuose.  

6 – organizuoti edukacinius, kultūrinius ir 

sveikatingumo renginius turgavietės 

teritorijoje. 

Modernizuoti pagrindinę turgavietės halę.  
pritraukti finansavimą parduodant dalį bendrovės akcijų (investuotojo paieška). 
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tapti atvira prekybininkų ir pirkėjų bendruomene bei prisidėti prie 
planuoja savo veiklą ilguoju ir 

metų strateginį veiklos planą.   

, kurie prisidėtų ne tik prie 
savivaldybės, kaip pagrindinio akcininko, 

suformuoti pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
patvirtintas formas (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-12 

2494 „Dėl pavyzdinio finansinio veiklos plano formos patvirtinimo“), siejami su 
strateginiais tikslais, šiems finansiniams tikslams ir uždaviniams įgyvendinti yra numatytos 

2022 metų strateginiai tikslai ir uždaviniai. 

tikslų įgyvendinimo uždaviniai 

Modernizuoti pagrindinę turgavietės halę. 

Atnaujinti visą prekybai skirtą inventorių 

(baldai, svarstyklės, lentelės, šaldytuvai, 

Prekybininkų prekiaujančių turgavietėje 

sukurti naujų paslaugų. 

dalyvauti Klaipėdos jaunimo verslumo 

organizuoti edukacinius, kultūrinius ir 

sveikatingumo renginius turgavietės 

pritraukti finansavimą parduodant dalį bendrovės akcijų (investuotojo paieška).  
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REZULTATAS 
2020 m. pradžioje halės nusidėvėjimas
pasiekė avarinę būklę (žiūrėti nuotraukas
halės remontą, kurio metu buvo atnaujin
išlygintos nelygios grindys ir išklotos keraminėmis plytelėmis, perdažytos 
nepatrauklios spalvos sienos, įdiegta moderni priešgaisrinė sistema, pakeistos sen
automatinėmis. Į halės atnaujinimą buvo investuota 96 000 eurų 
 
2021 m. bendrovė planuoja tęsti prekybai skirtų vietų atnaujinimą. 
avarinės būklės lauko prekybos paviljoną esantį šalia halės
pagrindinę žalios mėsos šaldymo kamerą, kuri nekeista jau 18 metų
lauko prekybos paviljonus esančius prekybos aikštelėse prie 
 
 
Nuotrauka Nr. 4 Halė PRIEŠ remontą.
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pradžioje halės nusidėvėjimas ypatingai elektros, apšvietimo instaliacijos
žiūrėti nuotraukas Nr. 4 ir Nr. 5 ), todėl buvo priimtas sprendimas 

atnaujinta elektros instaliacija, pakeistas visa apšvietimo sistema
išklotos keraminėmis plytelėmis, perdažytos byrančios ir nublukusios 

sienos, įdiegta moderni priešgaisrinė sistema, pakeistos sen
imą buvo investuota 96 000 eurų (žiūrėti nuotraukas

2021 m. bendrovė planuoja tęsti prekybai skirtų vietų atnaujinimą. Planuojama demontuoti 
avarinės būklės lauko prekybos paviljoną esantį šalia halės, planuojama atnaujinti
pagrindinę žalios mėsos šaldymo kamerą, kuri nekeista jau 18 metų taip pat pakeisti 

esančius prekybos aikštelėse prie Lėbartų kapinių.  

ą. 
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ypatingai elektros, apšvietimo instaliacijos, grindų bei stogo 
, todėl buvo priimtas sprendimas atlikti  

visa apšvietimo sistema, 
byrančios ir nublukusios 

sienos, įdiegta moderni priešgaisrinė sistema, pakeistos senos durys naujomis 
žiūrėti nuotraukas Nr. 6 ir Nr. 7 ). 

Planuojama demontuoti 
planuojama atnaujinti halėje esantį 

taip pat pakeisti susidėvėjusius 
 



 
 
2020 METŲ STRATEGINĖS VEIKLOS ATASKAITA

 

„Senasis turgus“, UAB │ Įm. kodas 140842929 
Tel.: +370 46 412 507, +370 686 51623 

 

Nuotrauka Nr. 5 Halė PRIEŠ remontą.

 
Nuotrauka Nr. 6 Halė PO remonto. 

2020 METŲ STRATEGINĖS VEIKLOS ATASKAITA 

Įm. kodas 140842929 │ PVM kodas LT408429219 │ Turgaus a. 5, Klaipėda, LT-91246, Lietuva
46 412 507, +370 686 51623 │ El.p info@senasisturgus.lt 
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Nuotrauka Nr. 7 Halė PO remonto. 

 
 
 

3.2. UŽDAVINYS Nr. 2  - Atnaujinti
2020 m. planuota atnaujinti 2 proc., prekybai skirto inventoriaus. 
 
REZULTATAS 
2020 m. bendrovė atnaujino didelę dalį prekybai skirtos įrangos. 
metų senumo vitrinų veikė tik 23 vnt. 
ekonomiškai nenaudingas. Senos vitrinos nusidėvėjo tiek, kad kėlė pavojų tiek prekybininkams, tiek 
pirkėjams (žiūrėti nuotrauką Nr. 8 
nuspręsta utilizuoti visas senas vitrinas ir investuoti į naujų šaldomų vitrinų įsigijimą. 
lapkričio mėn., į halę atkeliavo 15 vnt., naujų vitrinų (žiūrėti 
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Atnaujinti prekybai skirtą inventorių.  
atnaujinti 2 proc., prekybai skirto inventoriaus.  

2020 m. bendrovė atnaujino didelę dalį prekybai skirtos įrangos. 2019 metais halėje iš 58 vnt., 15 
metų senumo vitrinų veikė tik 23 vnt. Likusios vitrinos buvo sugedusios, o remontas tapo 

Senos vitrinos nusidėvėjo tiek, kad kėlė pavojų tiek prekybininkams, tiek 
 Senos šaldymo vitrinos). Todėl kartu su halės remontu buvo 

ilizuoti visas senas vitrinas ir investuoti į naujų šaldomų vitrinų įsigijimą. 
15 vnt., naujų vitrinų (žiūrėti nuotrauką Nr. 9 Naujos šaldomos vitrinos

8 

 
91246, Lietuva 

2019 metais halėje iš 58 vnt., 15 
Likusios vitrinos buvo sugedusios, o remontas tapo 

Senos vitrinos nusidėvėjo tiek, kad kėlė pavojų tiek prekybininkams, tiek 
Todėl kartu su halės remontu buvo 

ilizuoti visas senas vitrinas ir investuoti į naujų šaldomų vitrinų įsigijimą. 2020 m. 
Naujos šaldomos vitrinos). 
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Nuotrauka Nr. 8 Senos šaldymo vitrinos.
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Nuotrauka Nr. 9 Naujos šaldomos vitrinos
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3.3. Kiti uždaviniai 
 

2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos 
RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ 
draudimus vykdyti verslą ne maisto prekėmis bei ribojimus gyventojų judėjimui

• 2020 metais bendrovė dėl Vyriausybės nutarimo drausti prekiauti ne maisto prekėmis 2020
03-15 iki 2020-04-30 laikotarpiu nesurinko
 

• 80 proc. prekybininkų, kurie prekiauja turgavietėje
padidintos rizikos žmonių grupę,
prekiauti turgavietėje kiekvieną diena, dėl šios priežasties bendrovė galėjo nete
37 proc., pajamų. 
 

• 2020 metais turgavietėje karantino metu pirkėjų srautas sumažėjo 

faktorius lėmė, kad turgavietės žuvies paviljonas

uždarytas, nes žuvies prekybininkams dėl mažo pirkėjų sr

todėl turgavietėje neliko žuvies prekybininkų.

 

• COVID-19 pandemija padarė neigiamą poveikį so

bendrovės uždaviniai liko neįgyvendinti

bendrovė turėjo siekti 2020 metais, 

 

UŽDAVINYS Nr. 3 – padidinti prekybininkų prekiaujančių turgavietėje skaičių
2020 m. planuota prekybininkų prekiaujančių turgavietėje skaičių padidinti iki 128
 
UŽDAVINYS Nr. 4   – dalyvauti Klaipėdos jaunimo verslumo skatinimo projektuose.
2020 m. planuota dalyvauti viename Klaipėdos jaunimo verslumo skatinimo projekte, kurį 

kiekvienais metais organizuoja as

UŽDAVINYS Nr. 5   – organizuoti edukacinius, kultūrinius ir sveikatingumo renginius turgavietės 
teritorijoje. 
2020 m. planuota organizuoti du edukacinius/kultūrinius/sveikatingumo renginius turgavietės 
teritorijoje.   
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2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimą Nr. 207  „DĖL KARANTINO LIETUVOS 
RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ Lietuvoje įvedė karantiną bei nustatinėjo
draudimus vykdyti verslą ne maisto prekėmis bei ribojimus gyventojų judėjimui

dėl Vyriausybės nutarimo drausti prekiauti ne maisto prekėmis 2020
laikotarpiu nesurinko mažiausiai 7 403 eurų pajamų.

urie prekiauja turgavietėje, dėl savo vyresnio amžiaus pateko į 
padidintos rizikos žmonių grupę,  kurie dėl baimės užsikrėsti COVID-19 virusu, vengė 
prekiauti turgavietėje kiekvieną diena, dėl šios priežasties bendrovė galėjo nete

turgavietėje karantino metu pirkėjų srautas sumažėjo apie 6

faktorius lėmė, kad turgavietės žuvies paviljonas nuo 2020 m. pradžios

uždarytas, nes žuvies prekybininkams dėl mažo pirkėjų srauto buvo nuostolinga prekiauti, 

todėl turgavietėje neliko žuvies prekybininkų.  

19 pandemija padarė neigiamą poveikį socialinei aplinkai ir ekonomikai

ndrovės uždaviniai liko neįgyvendinti, o akcininko lūkesčių rašto rodikliai, kuri

20 metais, liko nepasiekti.  

rekybininkų prekiaujančių turgavietėje skaičių.  
prekiaujančių turgavietėje skaičių padidinti iki 128. 

dalyvauti Klaipėdos jaunimo verslumo skatinimo projektuose.
2020 m. planuota dalyvauti viename Klaipėdos jaunimo verslumo skatinimo projekte, kurį 

kiekvienais metais organizuoja asociacija „Mano miestas Klaipėda“. 

organizuoti edukacinius, kultūrinius ir sveikatingumo renginius turgavietės 

2020 m. planuota organizuoti du edukacinius/kultūrinius/sveikatingumo renginius turgavietės 

11 

 
91246, Lietuva 

nutarimą Nr. 207  „DĖL KARANTINO LIETUVOS 
bei nustatinėjo įvairius 

draudimus vykdyti verslą ne maisto prekėmis bei ribojimus gyventojų judėjimui, todėl: 

dėl Vyriausybės nutarimo drausti prekiauti ne maisto prekėmis 2020-
mažiausiai 7 403 eurų pajamų. 

, dėl savo vyresnio amžiaus pateko į 
19 virusu, vengė 

prekiauti turgavietėje kiekvieną diena, dėl šios priežasties bendrovė galėjo netekti nuo 16 iki 

apie 60-70 procentų. Šis 

nuo 2020 m. pradžios turėjo būti visiškai 

auto buvo nuostolinga prekiauti, 

cialinei aplinkai ir ekonomikai, todėl kiti trys 

rodikliai, kuriuos 

.  

dalyvauti Klaipėdos jaunimo verslumo skatinimo projektuose. 
2020 m. planuota dalyvauti viename Klaipėdos jaunimo verslumo skatinimo projekte, kurį 

organizuoti edukacinius, kultūrinius ir sveikatingumo renginius turgavietės 

2020 m. planuota organizuoti du edukacinius/kultūrinius/sveikatingumo renginius turgavietės 
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4. AKCININKO LŪKESČIŲ BEI KITI FINANSINIAI RODIKLIAI
 

Bendrovės tikslas yra pelno gavimas teikiant paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, racionalus turto ir 
išteklių naudojimas.  

2 lentelė. UAB „Senasis turgus“ 2019

2019 m. 
-18 230 Eur 

 

3 lentelė. Pagrindiniai bendrovės finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai

Eil. 
Nr. 

 
Bendrovės finansiniai 
veiklos efektyvumo 

rodikliai 
(per metus)

1. 

Bendrasis pelningumas 
Bendrasis pelningumas = 

(pardavimo pajamos – 
pardavimo savikaina / 

pardavimo pajamas)*100 

2. 

Grynasis pelningumas 
Grynasis pelningumas = 

Grynasis pelnas / 
pardavimo pajamas)*100 

3. 
Įsiskolinimo koeficientas 
Įsiskolinimo koeficientas = 

Įsipareigojimai / Turtas 

4. 

Nuosavybės grąža (ROE) 
Nuosavybės grąža (ROE) = 

(Grynasis pelnas / 
Nuosavas kapitalas)*100 

5. 

Turto grąža (ROA) 
Turto grąža (ROA) = 
(Grynasis pelnas / 

Turtas)*100 
6. Dividendų išmokėjimas 

  

Bendrasis pelningumas 
 
2020 m. (Pardavimo pajamos 170 380 
= 48% (Bendrasis pelningumas); 

Grynasis pelningumas 
 
2020 m. (Grynasis pelnas-13 911 / pardavimo pajamos
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BEI KITI FINANSINIAI RODIKLIAI 

s tikslas yra pelno gavimas teikiant paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, racionalus turto ir 

lentelė. UAB „Senasis turgus“ 2019-2020 metų pelnas (nuostolis). 

2020 m. 
-13 911 Eur 

inansiniai veiklos efektyvumo rodikliai 

Matavimo 
vienetas  

(per metus) 

Akcininko 
nustatytas 

rodiklis 

Rodiklio 
reikšmė 

2020.12.31 

Proc. 52,6 48 

Proc. nenustatyta -8.2 

Koef. 0,01 0,02 

 
Proc. 

0,19 -0,88 

 
Proc. 

0,18 -0,87 

Proc. 50 0 

2020 m. (Pardavimo pajamos 170 380 –  pardavimo savikaina 88 280) / (Pardavimo 

pardavimo pajamos 170 380)  * 100  = -8,2% (Grynasis
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s tikslas yra pelno gavimas teikiant paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, racionalus turto ir 

Rodiklio 
reikšmė 

2019.12.31 

54 

-9.9 

0,02 

-1,14 

-1,13 

0 

pardavimo savikaina 88 280) / (Pardavimo pajamos 170 380) * 100  

Grynasis pelningumas); 
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Didelis skirtumas tarp bendrojo ir grynojo
birželio mėnesį vienintelio akcininko sprendimu Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito skyrius 
atliko bendrovės 2019 metų veiklos auditą, kurio ataskaitoje  pažymėta, kad nepagrįstų ar 
didelių valdymo kaštų bendrovėje nenustatyta. 

 
Nuosavybės grąža (ROE)  
 
2020 m. (Grynasis pelnas -13 911) / (Nuosavas kapitalas 1 571 943) * 100  = 

Turto grąža (ROA) 

2020 m. (Grynasis pelnas -13 911) / (Turtas 1 

 

Mažėjančius rodiklius lėmė du faktoriai:

1) sumažėjusios pajamos dėl COVID
antrą pandemijos bangą, nes 58 procentai prekybininkų turgavietėje prekiauja ne 
Paskaičiavome, kad 2020 m. spalio mėnesio pajamos iš prekybininkų, kurie prekiauja ne masto produktais, 
sumažėjo 25 procentais. 2020 m. gruodžio mėnesį, kai Vyriausybė uždraudė prekiauti ne maisto prekėmis 
turgavietėse, pajamos iš ne maisto prekybos vietų nuomos sumažėjo dar daugiau tai yra 56 procentais.

Pandemijos metu 60-70 procentų sumažėjo pirkėjų srautas turgavietėje
karantino ribojimai – judėjimo be rimtos priežasties viešose vietose, judėjimo ta
draudimas prekiauti turgavietėse ne maisto produkcija ir kt. Didžioji pirkėjų dalis mūsų turgavietėje yra 
vyresnio amžiaus žmonės patenkantys į COVID
Taip pat uždraudus turgavietėje prekiauti ne maisto prekėmis, pirkėjai neina į turgų, nes čia neranda ko jie 
norėtų nusipirkti. Remiantis LR Statistikos departamento duomenimis, apyvarta turgavietėse 2020 m. 
sumažėjo 50 procentų. 

 

2) bendrovės balanse yra 6 statiniai
statiniai nėra įveiklinami, nes bendrovė nėra finansiškai stipri investuoti į tiesioginėje veikloje nenaudojamo 
turto sutvarkymą.  Bendrovė 2021-2023 metų strateginiame veiklos plane numatė

 

4 lentelė. UAB „Senasis turgus“ mokumo ir likvidumo rodikliai 2019 

 

Rodiklis

Bendrojo mokumo rodiklis, kartais 
Einamojo likvidumo rodiklis, kartais 
Kritinio likvidumo rodiklis, kartais 
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rp bendrojo ir grynojo pelningumo rodiklių rodo dideles valdymo išlaidas. 2020 m. 
birželio mėnesį vienintelio akcininko sprendimu Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito skyrius 
atliko bendrovės 2019 metų veiklos auditą, kurio ataskaitoje  pažymėta, kad nepagrįstų ar 
didelių valdymo kaštų bendrovėje nenustatyta.  

13 911) / (Nuosavas kapitalas 1 571 943) * 100  = -0,88% (Nuosavybės grąža);

13 911) / (Turtas 1 599 182) * 100  = -0,87% (Turto grąža);

Mažėjančius rodiklius lėmė du faktoriai: 

sumažėjusios pajamos dėl COVID-19 pandemijos. Didžiausią pajamų mažėjimą bendrovė patyrė per 
58 procentai prekybininkų turgavietėje prekiauja ne maisto produktais. 

Paskaičiavome, kad 2020 m. spalio mėnesio pajamos iš prekybininkų, kurie prekiauja ne masto produktais, 
sumažėjo 25 procentais. 2020 m. gruodžio mėnesį, kai Vyriausybė uždraudė prekiauti ne maisto prekėmis 

sto prekybos vietų nuomos sumažėjo dar daugiau tai yra 56 procentais.

0 procentų sumažėjo pirkėjų srautas turgavietėje. Tai įtakojo Vyriausybės nustatyti 
judėjimo be rimtos priežasties viešose vietose, judėjimo tarp savivaldybių ribojimas, 

draudimas prekiauti turgavietėse ne maisto produkcija ir kt. Didžioji pirkėjų dalis mūsų turgavietėje yra 
vyresnio amžiaus žmonės patenkantys į COVID-19 rizikos amžiaus grupę, kurie vengia eiti į viešas vietas. 

turgavietėje prekiauti ne maisto prekėmis, pirkėjai neina į turgų, nes čia neranda ko jie 
norėtų nusipirkti. Remiantis LR Statistikos departamento duomenimis, apyvarta turgavietėse 2020 m. 

statiniai, kurie nereikalingi ir yra nenaudojami tiesioginei veiklai vykdyti
statiniai nėra įveiklinami, nes bendrovė nėra finansiškai stipri investuoti į tiesioginėje veikloje nenaudojamo 

2023 metų strateginiame veiklos plane numatė šių statinių pardavimą. 

lentelė. UAB „Senasis turgus“ mokumo ir likvidumo rodikliai 2019 – 2020 m. 

Rodiklis 
2019 m.

 94 
 15,67 

15,60 
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pelningumo rodiklių rodo dideles valdymo išlaidas. 2020 m. 
birželio mėnesį vienintelio akcininko sprendimu Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito skyrius 
atliko bendrovės 2019 metų veiklos auditą, kurio ataskaitoje  pažymėta, kad nepagrįstų ar neproporcingai 

0,88% (Nuosavybės grąža); 

0,87% (Turto grąža); 

. Didžiausią pajamų mažėjimą bendrovė patyrė per 
maisto produktais. 

Paskaičiavome, kad 2020 m. spalio mėnesio pajamos iš prekybininkų, kurie prekiauja ne masto produktais, 
sumažėjo 25 procentais. 2020 m. gruodžio mėnesį, kai Vyriausybė uždraudė prekiauti ne maisto prekėmis 

sto prekybos vietų nuomos sumažėjo dar daugiau tai yra 56 procentais.  

Tai įtakojo Vyriausybės nustatyti 
rp savivaldybių ribojimas, 

draudimas prekiauti turgavietėse ne maisto produkcija ir kt. Didžioji pirkėjų dalis mūsų turgavietėje yra 
19 rizikos amžiaus grupę, kurie vengia eiti į viešas vietas. 

turgavietėje prekiauti ne maisto prekėmis, pirkėjai neina į turgų, nes čia neranda ko jie 
norėtų nusipirkti. Remiantis LR Statistikos departamento duomenimis, apyvarta turgavietėse 2020 m. 

nereikalingi ir yra nenaudojami tiesioginei veiklai vykdyti . Šie 
statiniai nėra įveiklinami, nes bendrovė nėra finansiškai stipri investuoti į tiesioginėje veikloje nenaudojamo 

šių statinių pardavimą.   

Metai 
2019 m. 2020 m. 

58 
5,96 
5,96 
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Bendrovės sugebėjimas pasiekti gerų rezultatų ir kuo ilgiau išlikti konkurencingoje verslo rinkoje labai 
priklauso ne tik nuo pardavimo pelningumo, bet ir nuo mokumo ir likvidumo rodiklių. 
mokumo rodiklius lėmė ilgalaikių įsipareigojimų neturėjimas. 
įsipareigojimų, kurie sudarė 27 239 Eur

Skaičiuojant bendrovės einamojo likvidumo koeficientą analizuotas bendrovės trumpalaikis turtas ir 
trumpalaikiai įsipareigojimai. Bendrovės trumpalaikis turtas 2019 m. buvo 265 428 Eur vertės, 2020 m. 
212 Eur. Didžiausią jo dalį sudarė pinigai ir jų ekvivalentai (atitinkamai: 2019 m. 
006 Eur). Piniginės lėšos banko sąskaitose buvo kaupiamos

Esamų piniginių lėšų likutis metų pabaigai turi didelę įtaką 
mokumo ir likvidumo rodikliai pagal iškeltas kriterijų reikšmes
finansinių ataskaitų rinkinių formose, 
ir kritinio likvidumo rodikliai 2020 metais yra didesni už 1

5. BENDROVĖS 2020 M. PAJAMŲ APŽVALGA 

Bendrovės pardavimo pajamas sudaro 

1. prekybos pajamos (prekybos plotų
automobilių aikštelės mokestis

2. vienkartinė rinkliava; 

Pagrindinės bendrovės pajamų šaltinis 
rinkliavą už galimybę turgavietės darbo valandomis nuo 6.00 iki 18.00 valandos savo produkcija 
prekiauti Bendrovės administruojamose prekybos vietose. Vienkar
85 proc., visų bendrovės pardavimo pajamų.
prekybinių plotų nuomos, prekybai skirto inventoriaus nuoma, WC, automobilių aikštelės nuoma, prekių 
per naktį saugojimo paslauga.  
 

2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimą Nr. 207  „DĖL KARANTINO LIETUVOS 
RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ Lietuvoje įvedė karantiną bei taikė įvairius draudimus 
vykdyti verslą ne maisto prekėmis bei ribojimus gyventojų judėjimui, todėl:

• 2020 metais bendrovė dėl Vyriausybės nutarimo drausti prekiauti ne maisto prekėmis 2020
03-15 iki 2020-04-30 laikotarpiu nesurinko mažiausiai 7 403 eurų pajamų.
 

• 80 proc. prekybininkų, kurie prekiauja turgavietėje, dėl savo vyresnio amžiaus pateko į 
padidintos rizikos žmonių grupę,  kurie dėl baimės užsikrėsti COVID
prekiauti turgavietėje kiekvieną diena, dėl šios priežasties bendrovė galėjo netekti nuo 16 iki 
37 proc., pajamų. 
 

• 2020 metais turgavietėje karantino metu pirkė
faktorius lėmė, kad turgavietės žuvies paviljonas nuo 2020 m. 

2020 METŲ STRATEGINĖS VEIKLOS ATASKAITA 

Įm. kodas 140842929 │ PVM kodas LT408429219 │ Turgaus a. 5, Klaipėda, LT-91246, Lietuva
46 412 507, +370 686 51623 │ El.p info@senasisturgus.lt 

Bendrovės sugebėjimas pasiekti gerų rezultatų ir kuo ilgiau išlikti konkurencingoje verslo rinkoje labai 
priklauso ne tik nuo pardavimo pelningumo, bet ir nuo mokumo ir likvidumo rodiklių. 

alaikių įsipareigojimų neturėjimas. 2020 metais  bendrovė turėjo 
27 239 Eur., o 2019 m. – 16 943 Eur.  

Skaičiuojant bendrovės einamojo likvidumo koeficientą analizuotas bendrovės trumpalaikis turtas ir 
Bendrovės trumpalaikis turtas 2019 m. buvo 265 428 Eur vertės, 2020 m. 

Didžiausią jo dalį sudarė pinigai ir jų ekvivalentai (atitinkamai: 2019 m. – 261 622 Eur, 2020 m. 159 
sąskaitose buvo kaupiamos halės renovacijai. 

Esamų piniginių lėšų likutis metų pabaigai turi didelę įtaką bendrovės likvidumo rodikliams. 
mokumo ir likvidumo rodikliai pagal iškeltas kriterijų reikšmes, kurios nurodytos akcininko patvirtintuose 
inansinių ataskaitų rinkinių formose, atitinka vertinimo ribas tai yra bendrojo mokumo, einamojo likvidumo 

ai 2020 metais yra didesni už 1.  

ENDROVĖS 2020 M. PAJAMŲ APŽVALGA   

pardavimo pajamas sudaro dviejų rūšių pajamos: 

prekybos plotų nuoma, prekybos inventoriaus nuoma
automobilių aikštelės mokestis); 

Pagrindinės bendrovės pajamų šaltinis – vienkartinė rinkliava. Prekybininkas sumoka vienkartinę 
galimybę turgavietės darbo valandomis nuo 6.00 iki 18.00 valandos savo produkcija 

prekiauti Bendrovės administruojamose prekybos vietose. Vienkartinės rinkliavos pajamos
visų bendrovės pardavimo pajamų. ir 15 proc.,  pajamų iš kitos veiklos tai yra ilgalaikės 

prekybai skirto inventoriaus nuoma, WC, automobilių aikštelės nuoma, prekių 

2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimą Nr. 207  „DĖL KARANTINO LIETUVOS 
OS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ Lietuvoje įvedė karantiną bei taikė įvairius draudimus 

vykdyti verslą ne maisto prekėmis bei ribojimus gyventojų judėjimui, todėl: 

2020 metais bendrovė dėl Vyriausybės nutarimo drausti prekiauti ne maisto prekėmis 2020
30 laikotarpiu nesurinko mažiausiai 7 403 eurų pajamų.

80 proc. prekybininkų, kurie prekiauja turgavietėje, dėl savo vyresnio amžiaus pateko į 
padidintos rizikos žmonių grupę,  kurie dėl baimės užsikrėsti COVID-19 virusu, vengė 

tėje kiekvieną diena, dėl šios priežasties bendrovė galėjo netekti nuo 16 iki 

2020 metais turgavietėje karantino metu pirkėjų srautas sumažėjo apie 60
faktorius lėmė, kad turgavietės žuvies paviljonas nuo 2020 m. pradžios
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Bendrovės sugebėjimas pasiekti gerų rezultatų ir kuo ilgiau išlikti konkurencingoje verslo rinkoje labai 
priklauso ne tik nuo pardavimo pelningumo, bet ir nuo mokumo ir likvidumo rodiklių. Bendrovės aukštus 

bendrovė turėjo tik trumpalaikių 

Skaičiuojant bendrovės einamojo likvidumo koeficientą analizuotas bendrovės trumpalaikis turtas ir 
Bendrovės trumpalaikis turtas 2019 m. buvo 265 428 Eur vertės, 2020 m. 162 

261 622 Eur, 2020 m. 159 

likvidumo rodikliams. Bendrovės 
, kurios nurodytos akcininko patvirtintuose 

bendrojo mokumo, einamojo likvidumo 

nuoma, prekybos inventoriaus nuoma, WC mokestis, 

vienkartinė rinkliava. Prekybininkas sumoka vienkartinę 
galimybę turgavietės darbo valandomis nuo 6.00 iki 18.00 valandos savo produkcija 

tinės rinkliavos pajamos sudaro 
tai yra ilgalaikės 

prekybai skirto inventoriaus nuoma, WC, automobilių aikštelės nuoma, prekių 

2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimą Nr. 207  „DĖL KARANTINO LIETUVOS 
OS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ Lietuvoje įvedė karantiną bei taikė įvairius draudimus 

2020 metais bendrovė dėl Vyriausybės nutarimo drausti prekiauti ne maisto prekėmis 2020-
30 laikotarpiu nesurinko mažiausiai 7 403 eurų pajamų. 

80 proc. prekybininkų, kurie prekiauja turgavietėje, dėl savo vyresnio amžiaus pateko į 
19 virusu, vengė 

tėje kiekvieną diena, dėl šios priežasties bendrovė galėjo netekti nuo 16 iki 

jų srautas sumažėjo apie 60-70 procentų. Šis 
pradžios buvo uždarytas, nes 
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žuvies prekybininkams dėl mažo pirkėjų srauto buvo nuostolinga prekiauti, todėl 
turgavietėje neliko žuvies prekybininkų.

 
5 lentelė. UAB „Senasis turgus“  2019 

 
Paslaugų ir prekių pardavimo 

pajamos 
 

Prekybos pajamos 

Vienkartinė rinkliava 
Iš viso: 
 
2020 m. bendrovė gavo 7,3 procentais mažiau pajamų nei 2019 m., nors dėl COVID
prognozuota gauti 30 procentų mažiau

Kaip pavaizduota pirmoje diagramoje
daugiausia pajamų sumažėjo iš turgavietės žuvinės. Tam įtakos turėjo tai, kad 2020 metų kovo mėnesį dėl 
COVID-19 pandemijos sumažėjusio pirkėjų srauto,
paviljonas dėl avarinės būklės buvo u
kviestis naujus žuvies prekybininkų, nes halėje nebuvo tam sąlygų. 
remonto buvo atidarytas naujas 30 kv.m žuvies skyrius. 

1 diagrama. 2019 ir 2020 metų paja

*Kitos paslaugos ir pajamos: Įvažiavimas, Sandėlių nuoma, WC paslauga, Patalpų nuoma, prekybinio 
inventoriaus nuoma, komunaliniai mokesčiai.

26.821 €

35.006 €
35.697 

19.638 €

43.638 €

Lauko  
prekyba  

Pramoninėmis
prekėmi s

V idaus  
prekyba  

ha lė je stoginėse

2019

2019 m. pajamos
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žuvies prekybininkams dėl mažo pirkėjų srauto buvo nuostolinga prekiauti, todėl 
turgavietėje neliko žuvies prekybininkų. 

lentelė. UAB „Senasis turgus“  2019 – 2020 m. pajamų pagal rūšis palyginimas 

 
2020 m. 

 
2019 m. Pasiskirstymas 

procentais

22 169 29 221 apie 15

148 222 154 567 apie 
170 391 183 788 100

gavo 7,3 procentais mažiau pajamų nei 2019 m., nors dėl COVID-19 pandemijos buvo 
centų mažiau.  

diagramoje „2019 ir 2020 metų pajamų pagal prekybos vietas
daugiausia pajamų sumažėjo iš turgavietės žuvinės. Tam įtakos turėjo tai, kad 2020 metų kovo mėnesį dėl 

sumažėjusio pirkėjų srauto, žuvies prekybininkai pasitraukė iš verslo
avarinės būklės buvo uždarytas. Bendrovė iki 2020 m. gruodžio mėnesio neturėjo sąlygų 

kviestis naujus žuvies prekybininkų, nes halėje nebuvo tam sąlygų. 2020 m. gruodžio viduryje po halės 
idarytas naujas 30 kv.m žuvies skyrius.  

1 diagrama. 2019 ir 2020 metų pajamų pagal prekybos vietas palyginimas 

*Kitos paslaugos ir pajamos: Įvažiavimas, Sandėlių nuoma, WC paslauga, Patalpų nuoma, prekybinio 
inventoriaus nuoma, komunaliniai mokesčiai. 

35.697 €

22.196 €

3.988 €

23.708 

30.679 € 31.172 €

647 €

19.421 

Lauko  
prekyba  

stoginėse

Lauko  
prekyba  
a ikštė je

Prekyba
žuv ies  

pav i l jone

Prekyba  pr ie
Lėbartų 
kapin ių

9 ir 2020 metų pajamų palyginimas

2019 m. pajamos 2020 m. pajamos
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žuvies prekybininkams dėl mažo pirkėjų srauto buvo nuostolinga prekiauti, todėl 

 
Pasiskirstymas 

procentais 

apie 15 

apie 85 
100 

19 pandemijos buvo 

pagal prekybos vietas palyginimas“, 
daugiausia pajamų sumažėjo iš turgavietės žuvinės. Tam įtakos turėjo tai, kad 2020 metų kovo mėnesį dėl 

prekybininkai pasitraukė iš verslo, o žuvies 
ždarytas. Bendrovė iki 2020 m. gruodžio mėnesio neturėjo sąlygų 

2020 m. gruodžio viduryje po halės 

 

*Kitos paslaugos ir pajamos: Įvažiavimas, Sandėlių nuoma, WC paslauga, Patalpų nuoma, prekybinio 

23.708 €

36.353 €

19.421 €

25.185 €

Prekyba  pr ie
Lėbartų 
kapin ių

K i tos  
pas laugos

i r  pa jamos*
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2020 metais 37 procentais mažiau pajamų
prekybininkų prekiaujančiais ne maisto prekėmis. Pajamos iš prekybinių vietų nuomos halėje ir aikštėje 
atitinkamai didėjo  20 ir 29 procentais. Tam įtakos turėjo 
rinkliavų kainodara.   

2 diagrama. 2020 m. pajamų pokytis lyginant su 2019 m

*Kitos paslaugos ir pajamos: Įvažiavimas, Sandėlių nuoma, WC paslauga, Patalpų nuoma, prekybinio 
inventoriaus nuoma, komunaliniai mokesčiai.

2020 metų išlaidų apžvalga 

Bendrovė išlaidas skirsto į tris grupes:

1. pardavimo savikaina; 
2. pardavimo sąnaudos; 
3. bendrosios ir administracinės sąnaudos.

Didžioji dalis bendrovės sąnaudų yra pastovios, kurios nepriklauso
apimties. 2020 m. bendrovė viso patyrė 18
sumažėjo 9 procentais. Labiausiai 23 procentais mažėjo bendrosios ir administracinės sąnaudos. 

Pagal bendrovės išlaidų pasiskirstymą (žiūrėti 
pardavimo savikaina. 2020 metais bendrovė
2020 m. šios išlaidos augo sparčiausiai ir sudarė 7 procentus pardavimo savikainos išlaidų. 

 
 
  

-37%

20%

Lauko prekyba 
Pramoninėmis

prekėmis

Vidaus prekyba 
halėje

2020 m pajamų pokytis lyginant su 2019 m
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pajamų dėl COVID-19 karantino verslo ribojimų  surinkta iš
prekybininkų prekiaujančiais ne maisto prekėmis. Pajamos iš prekybinių vietų nuomos halėje ir aikštėje 

mai didėjo  20 ir 29 procentais. Tam įtakos turėjo 2020 m. liepos mėnesį atnaujinta 

m. pajamų pokytis lyginant su 2019 m 

*Kitos paslaugos ir pajamos: Įvažiavimas, Sandėlių nuoma, WC paslauga, Patalpų nuoma, prekybinio 
inventoriaus nuoma, komunaliniai mokesčiai. 

išlaidas skirsto į tris grupes: 

bendrosios ir administracinės sąnaudos. 

endrovės sąnaudų yra pastovios, kurios nepriklauso nuo prekybinių vietų/plotų nuomos 
viso patyrė 184 031 eurų išlaidų. Lyginant su praėjusiais metais, išlaidos 

23 procentais mažėjo bendrosios ir administracinės sąnaudos. 

s išlaidų pasiskirstymą (žiūrėti 3 diagramą), 48 procentus bendrovės išlaidų sudarė 
bendrovė labai didelį dėmesį skyrė paslaugų reklamai ir viešinimui, todėl 

2020 m. šios išlaidos augo sparčiausiai ir sudarė 7 procentus pardavimo savikainos išlaidų. 

-16%

29%

-22%

Vidaus prekyba Lauko prekyba 
stoginėse

Lauko prekyba 
aikštėje

Prekyba prie
Lėbartų kapinių

2020 m pajamų pokytis lyginant su 2019 m
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surinkta iš lauko 
prekybininkų prekiaujančiais ne maisto prekėmis. Pajamos iš prekybinių vietų nuomos halėje ir aikštėje 

atnaujinta vienkartinių 

 

*Kitos paslaugos ir pajamos: Įvažiavimas, Sandėlių nuoma, WC paslauga, Patalpų nuoma, prekybinio 

rekybinių vietų/plotų nuomos 
4 031 eurų išlaidų. Lyginant su praėjusiais metais, išlaidos 

23 procentais mažėjo bendrosios ir administracinės sąnaudos.  

s išlaidų sudarė 
labai didelį dėmesį skyrė paslaugų reklamai ir viešinimui, todėl 

2020 m. šios išlaidos augo sparčiausiai ir sudarė 7 procentus pardavimo savikainos išlaidų.  

22%

-44%

Prekyba prie
Lėbartų kapinių

Kitos paslaugos
ir pajamos*
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3 diagrama. Bendrovės išlaidų pasiskirstymas.

 

  

Bendrosios ir 
administracin÷s 

sąnaudos
41%
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3 diagrama. Bendrovės išlaidų pasiskirstymas. 

Pardavimo 
savikaina

48%

Pardavimo 
sąnaudos

11%

Bendrosios ir 
administracin÷s 

sąnaudos
41%
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6. KITI  RODIKLIAI 

 

Rodiklio 
pavadinimas 

Rodiklio 
skaičiavimo 

formulė 
Bendrojo 
trumpalaikio 
mokumo 
koeficientas 

Trumpalaikis 
turtas/trumpalaikia
i įsipareigojimai

Greito 
trumpalaikio 
mokumo 
koeficientas 

(trumpalaikis turtas 
– atsargos/ 
trumpalaikiai 
įsipareigojimai 

Kritinio 
trumpalaikio 
mokumo 
koeficientas 

Pinigai/trumpalaiki
ai įsipareigojimai

Ilgalaikio 
įsiskolinimo 
rodiklis 

Ilgalaikiai 
įsipareigojimai/ 
kapitalas ir rezervai

Ilgalaikių skolų 
apdraustumo 
ilgalaikiu turtu 
koeficientas 

Ilgalaikis turtas/ 
ilgalaikiai 
įsipareigojimai 

Skolos 
apdraustumo 
grynais pinigais 
koeficientas 

Grynieji pinigai/ 
visi įsipareigojimai

 

  

2020 METŲ STRATEGINĖS VEIKLOS ATASKAITA 

Įm. kodas 140842929 │ PVM kodas LT408429219 │ Turgaus a. 5, Klaipėda, LT-91246, Lietuva
46 412 507, +370 686 51623 │ El.p info@senasisturgus.lt 

skaičiavimo 2020 2019 Rodiklio ekonominė prasmė

turtas/trumpalaikia
i įsipareigojimai 

5.96 15.67 Rodiklis parodo, kiek kartų trumpalaikis turtas 
viršija trumpalaikius įsipareigojimus 
sugebėjimą įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus 
iį trumpalaikio turto. Patenkinamos šio rodiklio 
ribos: 1.2 – 2.0. mažesnis nei 1 reiškia, jog 
bendrovė gali būti nemoki.

(trumpalaikis turtas 

 

5.96 15.61 Rodiklis nustato, kiek kartų greitai realizuojamas 
turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus, t.y. 
pasirengimą greitai grąži
Patenkinamas šio rodiklio lygis yra 1.

Pinigai/trumpalaiki
ai įsipareigojimai 

5.84 15.45 Rodiklis parodo, kiek kartų likvidžiausias turtas 
viršija trumpalaikius įsipareigojimus Nedidelė šio 
santykinio rodiklio reikšmė rodo 
kritišką būklę ir nepakankamą pinigų sumą 
trumpalaikiams įsipareigojimams padengti. 
Didėjanti šio rodiklio reikš
bendrovės veikla garantuoja pakankamą piniginių 
lėšų kiekį trumpalaikiams įsipareigojimams 
apmokėti. 

įsipareigojimai/ 
kapitalas ir rezervai 

0,02 0,01 Rodiklis parodo ilgalaikių skolų arba visų skolų 
santykį su bendrovės nuosavu, pastoviu ar akciniu 
kapitalu, be to, kiek įsiskolinimų tenka vienam 
atitinkamo kapitalo rodiklio eurui. Jie dar 
vadinami finansinio sverto rodikliais ir parodo 
kapitalo struktūrą. 

Ilgalaikis turtas/ 

 

0,02 0,01 Rodiklis parodo ilgalaikių skolų arba visų skolų 
santykį su bendrovės nuosavu, pastoviu ar akciniu 
kapitalu, be to, kiek įsiskolinimų 
atitinkamo kapitalo rodiklio eurui. Jie dar 
vadinami finansinio sverto rodikliais ir parodo 
kapitalo struktūrą. 

Grynieji pinigai/  
visi įsipareigojimai 

5.84 15.45 Šiam rodikliui paskaičiuoti panaudoti pinigų 
srautai iš bendrovės ūkinės veiklos. Šis rodiklis 
atspindi bendrovės įsiskolinimus bei skolos 
grąžinimo galimybę, nes apskaičiavimuose 
naudojami grynųjų pinigų srautai

18 
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Rodiklio ekonominė prasmė 

Rodiklis parodo, kiek kartų trumpalaikis turtas 
viršija trumpalaikius įsipareigojimus – apibūdina 
sugebėjimą įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus 
iį trumpalaikio turto. Patenkinamos šio rodiklio 

2.0. mažesnis nei 1 reiškia, jog 
būti nemoki. 

Rodiklis nustato, kiek kartų greitai realizuojamas 
turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus, t.y. 
pasirengimą greitai grąžinti trumpalaikes skolas. 
Patenkinamas šio rodiklio lygis yra 1. 
Rodiklis parodo, kiek kartų likvidžiausias turtas 
viršija trumpalaikius įsipareigojimus Nedidelė šio 
santykinio rodiklio reikšmė rodo bendrovės 
kritišką būklę ir nepakankamą pinigų sumą 
trumpalaikiams įsipareigojimams padengti. 
Didėjanti šio rodiklio reikšmė rodo, kad 

s veikla garantuoja pakankamą piniginių 
lėšų kiekį trumpalaikiams įsipareigojimams 

Rodiklis parodo ilgalaikių skolų arba visų skolų 
s nuosavu, pastoviu ar akciniu 

kapitalu, be to, kiek įsiskolinimų tenka vienam 
atitinkamo kapitalo rodiklio eurui. Jie dar 
vadinami finansinio sverto rodikliais ir parodo 

Rodiklis parodo ilgalaikių skolų arba visų skolų 
s nuosavu, pastoviu ar akciniu 

kapitalu, be to, kiek įsiskolinimų tenka vienam 
atitinkamo kapitalo rodiklio eurui. Jie dar 
vadinami finansinio sverto rodikliais ir parodo 

Šiam rodikliui paskaičiuoti panaudoti pinigų 
s ūkinės veiklos. Šis rodiklis 

s įsiskolinimus bei skolos 
grąžinimo galimybę, nes apskaičiavimuose 
naudojami grynųjų pinigų srautai 
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7. BENDROVĖS FINANSINIAI REZULTATAI 

7.1. Bendrovės 2020 metų pajamų forma (FP

 

tūkst., EUR 

Eil. Nr. Pajamos 

1.  Pagrindinės veiklos pajamos:

1.1. Vienkartinė rinkliava 

1.2. Turgavietės paslaugos

1.3. 
Kitos 

2. Kitos veiklos pajamos: 

3. Finansinės veiklos pajamos:

4. Pagautė: 

5. Iš viso pajamų: 
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FINANSINIAI REZULTATAI  

metų pajamų forma (FP-1) 

2020 m. faktas 2019 m. faktas 

Pagrindinės veiklos pajamos: 170,00 184,00 

 148 155 

paslaugos 17 23 

5 6 

 0 0 

Finansinės veiklos pajamos: 0 0 

0 0 

170 184 
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Pokytis 

-7,6% 

-4,5% 

-26,1% 

-16,7% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

-7,6% 
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7.2. Bendrovės  2020 metų sąnaudų forma (FP

tūkst., EUR 

Eil. 
Nr. 

Sąnaudų straipsniai

1. PARDAVIMO SAVIKAINA:

1.1. Medžiagos, žaliavos 

1.2. Darbo užmokestis 

1.3. Sodra  

1.4 Atostogų rezervas 

1.5. Nusidėvėjimas 

1.6. Turgaus Eksploatacija 

1.7. Reklama, viešinimas 

2. VEIKLOS SĄNAUDOS: 

  PARDAVIMO SĄNAUDOS

  VIETINIAI MOKESČIAI 

  
Žemės nuomos ir nekilnojamojo 
turto mokesčiai 

  
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS 
SĄNAUDOS 

2.1. PERSONALO IŠLAIKYMO

2.1.1. Darbo užmokestis (Administracija)

2.1.2. Sodra 

2.1.3. Komandiruotės 

2.1.4. Socialinės išmokos 

2.1.5. Atostogų rezervas 

2.2 BIURO IŠLAIKYMAS 

2.2.1. Ūkinės sąnaudos 

2.3.  TRANSPORTO IŠLAIDOS 

2.4. 
ENERGIJA IR KOMUNALINĖS 
PASLAUGOS 
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2020 metų sąnaudų forma (FP-2) 

Sąnaudų straipsniai 2020 m. faktas 2019 m. faktas

PARDAVIMO SAVIKAINA: 88,1 86,0 

0,0 0,0 

46,8 59,0 

1,3 1,0 

1,9 2,0 

3,7 2,0 

28,0 22,0 

6,4 0,2 

95,8 126,0 

PARDAVIMO SĄNAUDOS 21,0 21,0 

21,0 21,0 

Žemės nuomos ir nekilnojamojo 
21,0 21,0 

BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS 
74,8 105,0 

PERSONALO IŠLAIKYMO 39,2 59,0 

Darbo užmokestis (Administracija) 35,4 55,0 

0,8 1,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

3,0 3,0 

17,5 18,0 

17,5 18,0 

 1,0 2,0 

ENERGIJA IR KOMUNALINĖS 
3,9 6,0 
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faktas Pokytis 

2,4% 

0,0% 

-20,7% 

30,0% 

-5,0% 

85,0% 

27,3% 

3100,0% 

-24,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

-28,8% 

-33,5% 

-35,6% 

-20,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

-2,7% 

-2,7% 

-50,0% 

-35,0% 
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2.4.1 Eksploatacinės išlaidos 

2.5. DRAUDIMAS 

2.5.1. Draudimas 

2.6. NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA

2.6.1. Nusidėvėjimas 

4. FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

5 PELNO MOKESČIO SĄNAUDOS

  IŠ VISO SĄNAUDŲ: 
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 3,9 6,0 

  
0,3 0,0 

NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA 13,1 14,0 

13,1 14,0 

FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 0 0 

PELNO MOKESČIO SĄNAUDOS 0,3 0,0 

183,9 212,0 
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-35,0% 

 

 
-6,4% 

-6,4% 

0,0% 

 
-13,3% 
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7.3. Bendrovės  2020 metų pelno (nuostolių) ataskaitos forma (FP

tūkst., EUR 

Eil. Nr. Straipsniai

1. Pardavimo pajamos iš viso:
1.1. Paslaugos 
2. Pardavimo savikaina iš 
2.1. Paslaugų savikaina 

3. Bendrasis pelnas 

4. Veiklos sąnaudos iš viso:

4.1. Pardavimo sąnaudos 

4.2. Bendrosios ir administracinės sąnaudos

5. Veiklos pelnas 

6. Finansinės veiklos rezultatas

6.1. Finansinės veiklos pajamos

6.2. Finansinės veiklos sąnaudos

7. Kitos veiklos rezultatas

7.1. Kitos veiklos pajamos

7.2. Kitos veiklos sąnaudos

8. Pagautė / netekimai (rezultatas)

9. Pelnas prieš pelno mokestį

10. Pelno mokestis 

11. Grynasis pelnas po pelno mokesčio

12. Balansiniai rodikliai 
  Likvidumas (Current Ratio)

  Kritinis likvidumas (Acid Test)

  Akcininkų nuosavybė/Kapitalas 
13. Pelningumo rodikliai 
  Bendrasis pelningumas 

  Grynasis pelningumas 
  Veiklos pelningumas t.b.>5%
  Turto grąža (Return on Assets) 

  Nuosavybės grąža (Return on Equity) 

14. Apyvartumo rodikliai 

  Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis) 

  Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)

  Pinigų apyvartumas (dienomis)

  Atsargų apyvartumas (dienomis)
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metų pelno (nuostolių) ataskaitos forma (FP-3) 

Straipsniai 2020 m. faktas 
2019 m. 
faktas

Pardavimo pajamos iš viso: 170 184
170 184

Pardavimo savikaina iš viso: 88 84
88 84

82 100

Veiklos sąnaudos iš viso: 96 118

21 21

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 75 97

-14 -18

Finansinės veiklos rezultatas 0 0

Finansinės veiklos pajamos 0 0

Finansinės veiklos sąnaudos 0 0

Kitos veiklos rezultatas 0 0

Kitos veiklos pajamos 0 0
Kitos veiklos sąnaudos 0 0

Pagautė / netekimai (rezultatas) 0 0

Pelnas prieš pelno mokestį -14 -18

0,2 0

Grynasis pelnas po pelno mokesčio -14 -18

(Current Ratio) t.b.>1 15,67 % 

(Acid Test) t.b.>1 15,6 % 

Akcininkų nuosavybė/Kapitalas t.b.>0.5 1,09 % 

 
Bendrasis pelningumas t.b.>7% 54 % 

Grynasis pelningumas t.b.>5% - 9,9 % 

t.b.>5% - 9,9 % 

Return on Assets) t.b.>8% - 0,01 % 
(Return on Equity) t.b.>10% - 0,01 % 

 
 

Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis) t.b.<60 - 

Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis) 16,00 

(dienomis) neskaičiuojamas

Atsargų apyvartumas (dienomis) 
neskaičiuojamas
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2019 m. 
faktas 

Pokytis 

184 -7,6% 
184 -7,6% 
84 4,8% 
84 4,8% 

100 -18,0% 

118 -18,6% 

21 0,0% 

97 -22,7% 

18 -22,2% 

0 0,0% 

0 0,0% 

0 0,0% 

0 0,0% 

0 0,0% 
0 0,0% 

0 0,0% 

18 -22,2% 

0 
 

18 -21,1% 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 neskaičiuojamas 

 
neskaičiuojamas 
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7.4. Bendrovės  2020 metų veiklos rezultatų ataskaitos forma (FP

tūkst., EUR 

Eil.nr. STRAIPSNIAI

I. PAJAMOS 

1. 
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas 
prekes 

2. Kitos pajamos 

II. SĄNAUDOS 

1. Suteiktų paslaugų savikaina

2. Kitos sąnaudos 

3. Kompensuotos sąnaudos

4. Veiklos sąnaudos 

4.1. Pardavimo 

4.2. Darbuotojų išlaikymo

4.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)

4.4. Patalpų išlaikymo 

4.5. Vietiniai mokesčiai 

4.6. Transporto išlaikymo

4.7. Turto vertės sumažėjimo

4.8. Kitos veiklos 

4.9. Suteiktos labdaros, paramos

4.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

III. 
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ 

IV. PELNO MOKESTIS 

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS
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metų veiklos rezultatų ataskaitos forma (FP-4) 

STRAIPSNIAI 
2020 m. 
faktas 

2019 m. 
faktas 

170 184 

suteiktas paslaugas, parduotas 
170 184 

0 0 

184 202 

Suteiktų paslaugų savikaina 88 84 

0 0 

Kompensuotos sąnaudos 0 0 

96 118 

 
3 

Darbuotojų išlaikymo 37 56 

Nusidėvėjimo (amortizacijos) 13 14 

24 22 

 21 21 

Transporto išlaikymo 1 2 

Turto vertės sumažėjimo 0 0 

0 0 

Suteiktos labdaros, paramos 0 0 

Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo 0 0 

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
-14 -18 

0 0 

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS -14 -18 
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Pokytis 

92% 

92% 

0,0% 

91% 

105% 

0,0% 

0,0% 

81% 

0% 

66% 

93% 

109% 

100% 

50% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

78% 

0,0% 

78% 
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7.5. Bendrovės 2020 metų investicijų ir jų finansavimo šaltinių forma (FP

tūkst., EUR 

Eil. Nr. 
INVESTICIJOS / FINANSAVIMO 

ŠALTINIAI

1. Nematerialusis turtas
1.1. Kompiuterinės programos

2. Materialusis turtas 

2.1. Pastatai ir statiniai
2.2. Mašinos ir įrengimai
2.3. Transporto priemonės

2.4. 
Kita įranga: šaldymo 

vitrinos, kriauklės. 

2.5. Kitas materialus turtas

3. Iš viso investicijų: 

4. Finansavimo šaltiniai iš viso:

4.1. Nuosavos lėšos iš viso:

4.1.1. iš jų: pelno dalis 

4.2. Paskolos iš viso: 

4.2.1. 
iš jų: paskolos su valstybės 
garantija 

4.3. Valstybės biudžetas
4.4. ES lėšos 
4.5. Banko paskola 

5. 
Investicijos pagal atliktų darbų 
aktus: 

5.1. iš jų: finansuojamos ES lėšomis

5.2. 
 finansuojamos kitomis 

lėšomis 
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metų investicijų ir jų finansavimo šaltinių forma (FP-5) 

INVESTICIJOS / FINANSAVIMO 
ŠALTINIAI 

2020 m. faktas 2019 m. faktas

Nematerialusis turtas 0 0 
Kompiuterinės programos 0 0 

 21 0 

Pastatai ir statiniai 0 0 
Mašinos ir įrengimai 0 0 
Transporto priemonės 0 0 

: šaldymo 
21 0 

Kitas materialus turtas 0 0 

21 0 

Finansavimo šaltiniai iš viso: 21 0 

Nuosavos lėšos iš viso: 21 0 

0 0 

 0 0 

iš jų: paskolos su valstybės 
0 0 

Valstybės biudžetas 0 0 

0 0 
 0 0 

Investicijos pagal atliktų darbų 
0 0 

iš jų: finansuojamos ES lėšomis 0 0 

finansuojamos kitomis 
0 0 
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2019 m. faktas 
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7.6. Bendrovės 2020 metų balansinės ataskaitos forma (FP

tūkst., EUR 

Eil. Nr. TURTAS

1. ILGALAIKIS TURTAS 
1.1. Nematerialusis turtas: 

1.1.1. programinė įranga 
1.2. Materialusis turtas: 

1.2.1. pastatai ir statiniai 

1.2.2. mašinos ir įrengimai 
1.2.3. transporto priemonės 
1.2.4. kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
1.2.5. nebaigta statyba 
1.3. Finansinis turtas 
1.4. Kitas ilgalaikis turtas: 
2. TRUMPALAIKIS TURTAS

2.1. 
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos 
vykdyti sutartys: 

2.1.1. išankstiniai apmokėjimai

2.1.2. nebaigtos vykdyti sutartys

2.2. Per vienerius metus gautinos sumos:

2.2.1. pirkėjų įsiskolinimas 
2.2.2. kitos gautinos sumos 
2.3. Ateinančių laikotarpių sąnaudos:

2.3.1. Patalpų atnaujinimas 

2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

3. TURTAS IŠ VISO: 
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metų balansinės ataskaitos forma (FP-6) 

TURTAS 
2020 m. 
faktas 

2019 m. 
faktas

1436,4 1347,1
 0,0 0,0

0,0 0,0
1436,4 1347,1
1071,4 1086,0

20,0 1,0
0,0 0,0

kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 1,0 0,1
344,0 260,0

0,0 0,0
0,0 0,0

TRUMPALAIKIS TURTAS 162,2 265,4
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos 

0,0 1,0

išankstiniai apmokėjimai 0,0 1,0

nebaigtos vykdyti sutartys 0,0 0,0

Per vienerius metus gautinos sumos: 3,2 2,8

1,1 0,1
2,1 2,7

Ateinančių laikotarpių sąnaudos: 0,0 0,0
0,0 0,0

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 159,0 261,6

1598,6 1612,5
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2019 m. 
faktas 

Pokytis 

1347,1 6,6% 
0,0 0,0% 
0,0 0,0% 

1347,1 6,6% 
1086,0 -1,3% 

1,0 1900,0% 
0,0 0,0% 
0,1 1900,0% 

260,0 32,3% 
0,0 0,0% 
0,0 0,0% 

265,4 -38,9% 

1,0 -1,0 

1,0 -100,0% 

0,0 0,0% 

2,8 14,3% 

0,1 1010,0% 
2,7 -22,6% 
0,0 0,0% 
0,0 0,0% 

261,6 -39,2% 

1612,5 -0,9% 
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tūkst., EUR 

Eil. Nr. NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4. NUOSAVAS KAPITALAS 

4.1. Kapitalas: 

4.1.1. įstatinis (pasirašytasis) 

4.2. Perkainojimo rezervas (rezultatai)

4.3. Rezervai: 
4.3.1. privalomasis 
4.3.2. kiti rezervai 
4.4. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai):

4.4.1. ataskaitinių metų pelnas 
4.4.2. ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)

5. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

6. MOKĖTINOS SUMOS IR      ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. 
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai 
įsipareigojimai: 

6.1.1. finansinės skolos: 

6.1.2. 
lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs 
įsipareigojimai 

6.1.3. atidėtojo mokesčio įsipareigojimas

6.2. 
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir 
trumpalaikiai įsipareigojimai:

6.2.1. ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
6.2.2.1.  kredito įstaigoms 
6.2.2.2. kitos skolos 
6.2.2. skolos tiekėjams 
6.2.3. gauti išankstiniai apmokėjimai
6.2.4. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

6.2.5. 
kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai 

7. NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 
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NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
2020 m. 
faktas 

2019 m. 
faktas

 1572,1 1596,0

1732,0 1732,0

 1732,0 1732,0

Perkainojimo rezervas (rezultatai) 0,0 0,0

50,0 50,0
50,0 50,0
0,0 0,0

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai): -209,9 -186,0
ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) -13,9 -18,0
ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai) -196,0 -168,0
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 0,0 0,0

MOKĖTINOS SUMOS IR      ĮSIPAREIGOJIMAI 26,9 16,1

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai 
0,0 0,0

0,0 0,0
lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs 

0,0 0,0

atidėtojo mokesčio įsipareigojimas 0,0 0,0
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir 
trumpalaikiai įsipareigojimai: 

26,9 16,1

ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 0,0 0,0

0,0 0,0
0,0 0,0
2,9 3,2

apmokėjimai 0,4 0,0
su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 20,0 7,0
kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 

4,0 5,9

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:  1599,0 1612,1
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2019 m. 
faktas 

Pokytis 

1596,0 -1,5% 

1732,0 0,0% 

1732,0 0,0% 

0,0 0,0% 

50,0 0,0% 
50,0 0,0% 
0,0 0,0% 

186,0 12,8% 
18,0 -22,8% 

168,0 16,7% 
0,0 0,0% 

16,1 67,1% 

0,0 0,0% 

0,0 0,0% 

0,0 0,0% 

0,0 0,0% 

16,1 67,1% 

0,0 0,0% 

0,0 0,0% 
0,0 0,0% 
3,2 -9,4% 
0,0 

 
7,0 185,7% 

5,9 -32,2% 

1612,1 -0,8% 
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7.7. Bendrovės 2020 metų suvestinių finansinių rodiklių forma (FP

tūkst., EUR 

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas

1 

1. 
Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas

2. Iš viso pajamų 

3. Iš viso sąnaudų 

4. Veiklos pelnas 

5. Grynasis pelnas 

6. Paskirstytinasis pelnas

  iš jų pelno dalis, skirta:

6.1. dividendams 
6.2. investicijoms 

6.3. 
darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms 
reikmėms 

6.4. 
nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 
perkeliamas (-i) į kitus metus

7. Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)
  iš jų: pradelsta > 90 dienų

  pagal vykdomąjį raštą

8. Kreditorinis įsiskolinimas (skolos 
  iš jų: pradelsta > 90 dienų

9. Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai)

10. 
Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai 
įsipareigojimai) 

11. Palūkanos bankams 
12. Lėšų šaltiniai investicijoms 
12.1. pelno dalis 
12.2. įmonės apyvartinės lėšos
12.3. banko paskolos dydis
12.4. kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)

13. Investicijos 

14. Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje
  iš jų: terminuoti indėliai
15. Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje

16. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius

17. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
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metų suvestinių finansinių rodiklių forma (FP-7) 

Rodiklio pavadinimas 
2020 m. 
faktas 

2019 m. 
faktas

2 3 

Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas 1732 1732

170 184

184 202

-14 -

-14 -

Paskirstytinasis pelnas 000 

iš jų pelno dalis, skirta: 000 

000 
000 

darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms 
000 

nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 
i) į kitus metus 

000 

Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos) 3 
iš jų: pradelsta > 90 dienų 

 
pagal vykdomąjį raštą 3 

Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams) 3 
iš jų: pradelsta > 90 dienų 000 

Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai) 000 

Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai 
000 

 000 
Lėšų šaltiniai investicijoms - iš viso: 21 

000 
įmonės apyvartinės lėšos 21 
banko paskolos dydis 000 
kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita) 000 

000 

Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje 159 262
iš jų: terminuoti indėliai 000 
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 10 13
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 13 13

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) 864 760

27 
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2019 m. 
faktas 

Pokytis 

4 5 

1732 100% 

184 92% 

202 91% 

-18 0% 

-18 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 
0 0% 

0 0% 

0 0% 

4 75% 

  
4 75% 

4 75% 
0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 
0 

 
0 0% 
0 

 
0 0% 
0 0% 

0 0% 

262 61% 
0 0% 

13 77% 
13 100% 

760 114% 
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7.8. Įmonės prognozuojamų 2021 metų turto 

tūkst., EUR 

Eil. Nr. INVESTICIJOS / FINANSAVIMO ŠALTINIAI

1. Nematerialusis turtas

1.1. Kompiuterinės programos
2. Materialusis turtas 
2.1. Pastatai ir statiniai

2.2. Prekybos stoginės Lėbartų aikštelėse

2.3. Įrengimai 

2.4. 
Pagrindinės mėsos šaldymo kameros 

atnaujinimas 

2.5. Transporto priemonės

2.6. 
Naujų prekybinių vietų halėje įrengimas 

(stiklinės pertvaros)

2.7. Kita įranga, prietaisai, įrankiai 

2.8. 
Avarinės būklės lauko prekybos paviljono 

demontavimas ir infrastruktūros sutvarkymas

2.9. Turgaus halės rytinės dalies atnaujinimas (A3)

3. Iš viso investicijų: 

4. Finansavimo šaltiniai iš viso:
4.1. Nuosavos lėšos iš viso:

4.1.1. iš jų: pelno dalis 
4.1.2.   turto nusidėvėjimas/amortizacija

4.1.3. 
 Lėšos, gautos pardavus nereikalingą nekilnojamąjį 
turtą 

4.2. Paskolos iš viso: 

4.2.1. iš jų: paskolos su valstybės garantija

4.3. Valstybės biudžetas
4.4. ES lėšos 
4.5. Banko paskola 
5. Investicijos pagal atliktų darbų aktus:

5.1. iš jų: finansuojamos ES lėšomis

5.2.  finansuojamos kitomis lėšomis
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Įmonės prognozuojamų 2021 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano forma (FP

INVESTICIJOS / FINANSAVIMO ŠALTINIAI 2021 m. planas

Nematerialusis turtas 0 

Kompiuterinės programos 0 
 16,4 

Pastatai ir statiniai 0 

Prekybos stoginės Lėbartų aikštelėse 0 

0 
Pagrindinės mėsos šaldymo kameros 

3,7 

Transporto priemonės 0 

Naujų prekybinių vietų halėje įrengimas 
(stiklinės pertvaros) 

9,7 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 0 

Avarinės būklės lauko prekybos paviljono 
demontavimas ir infrastruktūros sutvarkymas 

3 

Turgaus halės rytinės dalies atnaujinimas (A3) 0 

16,4 

Finansavimo šaltiniai iš viso: 16,4 
iš viso: 16,4 

0 
turto nusidėvėjimas/amortizacija 0 

Lėšos, gautos pardavus nereikalingą nekilnojamąjį 
0 

 0 

iš jų: paskolos su valstybės garantija 0 

Valstybės biudžetas 0 
0 

 0 
Investicijos pagal atliktų darbų aktus: 0 

iš jų: finansuojamos ES lėšomis 0 

finansuojamos kitomis lėšomis 0 
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91246, Lietuva 

įsigijimo ir skolinimosi plano forma (FP-8) 

2021 m. planas 
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7.9. Informacijos apie Bendrovės

 

  

Nustatyta 
mėnesinė alga

Pastovi
oji dalis 

Kintamo
ji dalis

Koeficie
ntas 

1 2 

2020 m.  vidutinis 

mėnesinis darbo 

užmokestis 

  

Vadovas (1)   

Tarnautojai (2)   

Inspektoriai (4)   

Valytojai (6)   

Praėjusių metų vidutinis darbuotojų skaičius
Įmonės darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR
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Bendrovės  darbuotojų darbo užmokestį 2020 metų forma (FP

Nustatyta 
mėnesinė alga Priskaičiuotas darbo 

užmokestis iš viso, 
EUR (5+6) 

Iš jo:

Kintamo
ji dalis 

Mėnesinė alga

% 2020 m 
Pastovioji dalis 

2020 

3 4 5 

  864,00 864,00

  1.187,00   1.187,00  

  1.030,00   1.030,00  

  623,00   623,00  

  616,00   616,00  

Praėjusių metų vidutinis darbuotojų skaičius 
Įmonės darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR 
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91246, Lietuva 

metų forma (FP-9) 

Iš jo: 

Mėnesinė alga Premija 

Pastovioji dalis Kintamoji 
dalis 

6 

864,00   

1.187,00     

1.030,00     

623,00     

616,00     

13,00 
864,00 
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7.10. Informacijos apie bendrovės

 

  

Nustatyta mėnesinė 
alga

Pastovioji 
dalis 

Kintamoji 

Koeficien
tas 

1 2 
2019 m.  vidutinis 

mėnesinis darbo 

užmokestis   

Vadovas   

tarnautojai   

inspektoriai   

sandėlininkai   

valytojai   

Praėjusių metų vidutinis darbuotojų skaičius

Įmonės darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR

 

 

Direktorius  _____________________________        
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formacijos apie bendrovės  darbuotojų darbo užmokestį 2019 metų forma (FP

Nustatyta mėnesinė 
alga Priskaičiuotas 

darbo užmokestis 
iš viso, EUR (5+6) 

Kintamoji 
dalis Mėnesinė alga

% 2019 m 
Pastovioji 
dalis 2019 

3 4 5 

  
760 

 

  2.256,00 2.256,00 

  765 765 

  555 555 

  555 555 

  555 555 

Praėjusių metų vidutinis darbuotojų skaičius 

Įmonės darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR 

_____________________________        Viačeslav Karmanov 
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91246, Lietuva 

metų forma (FP-9) 

Iš jo: 

Mėnesinė alga Premija 

Pastovioji 
 Kintamoji dalis 

6 
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